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Abstract. Effectiveness of the implementation of water protection measures at the regional level, including regulation 
of the polluted sewage discharges and increase in the degree of its purification, is most notably determined by the ac-
curateness of the assessment of the level of impact of water pollution sources on the water quality and the ecological 
situation in the studied water area. This paper offers a methodological approach to assessing the impact of coastal 
sources of sewage discharge on the state of water bodies, taking into account the characteristics and conditions of dis-
charge, the composition of sewage, as well as the degree of its purification and the load on the water body. Illustrated 
by the housing and utilities enterprises of the Mykolaiv region, point sources of water pollution have been ranked by 
these indicators. The classes of hazard of these sources are determined and the level of their environmental hazard is 
assessed. The obtained results can be used in development of a strategy for the surface water quality control in the 
river basin, including regulation of sewage discharges by coastal sources of pollution. They can also be applied when 
developing recommendations for improvement of the ecological situation in the area being studied.
Keywords: anthropogenic load; effective mass of pollutants; level of environmental hazard; coefficient of the harmful 
effect of the pollution source.

Анотація. Розроблено методологічний підхід для оцінки ступеня впливу берегових антропогенних джерел 
забруднення на формування якості річкових вод. Одержані результати можуть бути використані в процесі 
створення стратегії управління якістю поверхневих вод у басейні річки, у тому числі для регулювання скидів 
стічних вод береговими джерелами забруднення, а також під час розробки рекомендацій, спрямованих на по-
кращення екологічної ситуації в досліджуваному районі.
Ключові слова: антропогенне навантаження; ефективна маса забруднювальних речовин; ступінь екологічної 
небезпеки; коефіцієнт шкідливого впливу джерела забруднення.

Аннотация. Разработан новый методологический подход для оценки степени влияния береговых антропо-
генных источников загрязнения на формирование качества речных вод. Полученные результаты могут быть 
использованы при создании стратегии управления качеством поверхностных вод в бассейне реки, в том числе 
при регулировании сбросов сточных вод береговыми источниками загрязнения, а также при разработке реко-
мендаций, направленных на улучшение экологической ситуации в исследуемом районе.
Ключевые слова: антропогенная нагрузка; эффективная масса загрязняющих веществ; степень экологиче-
ской опасности; коэффициент вредного влияния источника загрязнения.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Надмірне антропогенне навантаження на водні 

об’єкти внаслідок екстенсивного способу ведення 
водного господарства призвело до кризового змен-
шення самовідтворювальних можливостей річок 
і виснаження водноресурсного потенціалу. Крім того, 
останнім часом спостерігається стала тенденція до 
значного забруднення водних об’єктів через неупо-
рядковане відведення стічних вод від населених пунк-
тів, господарських об’єктів і сільськогосподарських 
угідь, а також постійного скидання недостатньо очи-
щених стічних вод з очисних споруд. Така ситуація 

вимагає проведення постійного моніторингу за якіс-
тю води водних об’єктів і контролю й оцінки впливу 
основних джерел забруднення водних ресурсів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Оцінка екологічного стану води водних об’єктів 
здійснюється за результатами різних видів моні-
торингу (гідрохімічного, біологічного, санітарно-
гігієнічного), спрямованих на оцінку стану якості 
вод, а також спеціальних досліджень, які вивчають 
хімічне, гідрохімічне, мікробіологічне забруднення 
води й донних відкладень, стан фауни і флори даних 
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об’єктів. Основною метою моніторингу якісного ста-
ну вод є встановлення таких об’єктів, у яких якісний 
склад вод негативно впливає на флору та фауну вод-
ного об’єкта, а також спричиняє розвиток захворю-
вань серед населення, пов’язаних з використанням 
неякісної води. 

Питання комплексної оцінки якості води розробля-
лися багатьма вченими не тільки в Україні (А. Д. Ко-
ненко, О. А. Альокін, О. П. Оксіюк, В. С. Жукінський, 
В. Д. Романенко, А. В. Яцик, В. К. Хільчевський, 
О. Г. Масенко, О. І. Денисова), а й за кордоном (Хар-
тон, Труітт, Гарсіа, Браун). Незважаючи на те, що 
кількість запропонованих методів комплексних оці-
нок якості води значна, це питання є досі проблемним 
і потребує одночасного вивчення різних властивостей 
водного об’єкта [4, 7, 8, 9, 12, 13, 14]. Про масштаби 
труднощів свідчить той факт, що на сьогодні в Укра-
їні немає юридичного документа, який законодавчо 
затверджує той чи інший спосіб оцінки якості води, 
оцінки й характеристики впливу берегових точкових 
джерел забруднення на водні об’єкти й рекомендує 
його до загального використання в роботі. Отже, по-
трібний принципово новий підхід для визначення 
комплексу регіональних заходів щодо оздоровлення 
річок, заснований на оцінці вірогідності виникнення 
несприятливих для природного середовища й людини 
наслідків провадження господарської діяльності.

Комплексна оцінка впливу берегових точкових 
джерел забруднення на екологічний стан басейнів 
річок дозволить прийняти науково-обґрунтовані 
управлінські рішення про пріоритетність реалізації 
природоохоронних заходів і сформувати стратегію 
раціонального водокористування на основі ідентифі-
кації найбільш значущих джерел забруднення й ви-
снаження річкових екосистем.

У процесі оцінювання екологічного стану водних 
об’єктів повинні враховуватися й потенційні еколо-
гічні загрози, які пов’язані з екологічним станом во-
дозбірних територій: підприємства ЖКГ; полігони 
промислових і побутових відходів; несанкціоновані 
звалища; промислові підприємства; сільськогоспо-
дарські підприємства й тваринницькі комплекси; 
транспортна інфраструктура.

МЕТОЮ СТАТТІ є розробка нового методично-
го підходу до оцінки впливу берегових джерел скиду 
стічних вод на стан поверхневих вод Миколаївської 
області на прикладі комунальних підприємств з об-
ґрунтуванням ступеня пріоритетності «гарячих то-
чок», ранжування на основі комплексного аналізу 
результатів моніторингу, умов скиду й складу стічних 
вод, ступеня їхнього очищення й навантаження на 
водний об’єкт.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Дослідження впливу берегових джерел скиду зво-

ротних вод на стан водних об’єктів і басейну річки 

Південний Буг на території Миколаївської області 
здійснено згідно з розробленою методикою, що вра-
ховує характеристики й умови скиду стічних вод, сту-
пінь їхнього очищення, моніторинг і навантаження 
на водний об’єкт [5, 6]. Запропонований методологіч-
ний підхід передбачав виконання таких етапів оцінки 
впливу джерел забруднень на водний об’єкт: 1) іден-
тифікація і попередній відбір джерел забруднення; 
2) детальна оцінка джерел забруднення; 3) пріорити-
зація джерел забруднення [11].

Для здійснення попереднього відбору застосо-
вується метод з використанням «Ефективної маси 
забруднювальної речовини», розроблений з метою 
визначення характеристик різних скидів (їхньої 
кількості й токсичності) та заснований на понятті 
«Токсичного еквіваленту». Значення «Ефективної 
маси забруднювальної речовини», обчислене для точ-
кового джерела скиду стічних вод, враховується для 
проведення порівняльної оцінки різних джерел скиду, 
що містять безліч забруднювальних речовин.

Розрахунок значення ефективної маси забрудню-
вальної речовини Mі для джерела забруднення x здій-
снено на основі двох показників: маси скинутої за-
бруднювальної речовини mi і відносної токсичності 
забруднювальної речовини, що знаходиться за зна-
ченням коефіцієнта токсичності Ai [11], яке виража-
ється через токсичність сульфату амонію, для якого 
значення гранично допустимої концентрації встанов-
лене на рівні 1 мг/л, за формулою:

4 2 4 ,
( )NH SOA  

де 
4 2 4( )NH SO  — гранично допустима концентра-

ція сульфату амонію для водойм рибогосподарського 
призначення, ГДКі — гранично допустима концен-
трація забруднювальної речовини для рибогосподар-
ських водних об’єктів.

Розрахунок ефективної маси забруднювальної 
речовини і, що міститься в скинутих стічних водах, 
здійснюється за формулою:

,i iA m

де Мі — ефективна маса забруднювальної речовини; 
Аі — коефіцієнт токсичності забруднювальної речо-
вини; mi — маса забруднювальної речовини, скинутої 
у водне середовище.

Сумарне значення ефективної маси скинутих за-
бруднювальних речовин Mx для джерела забруднення 
х встановлено як суму індивідуальних значень ефек-
тивної маси кожної зі скинутих забруднювальних ре-
човин [11]:

1
M .

n

x i
i
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Отримані значення Mx використовувалися як оці-
ночні бали в процесі попереднього ранжування дже-
рел забруднення водного середовища.

У разі множинних джерел забруднення, таких як 
великі промислові комплекси, значення ефективної 
маси забруднювальної речовини розраховувалося на 
основі залежності, що дозволяє підсумовувати мно-
жинні точкові джерела:

1
M .

n

x xi
i

 

Детальну оцінку джерел забруднення виконано 
за допомогою логіко-математичної моделі оцінки 
впливу джерел забруднення водного середовища, що 
включає три блоки показників: 

1. Характеристика умов скиду стічних вод і мо-
ніторинг.

2. Опис стічних вод, що скидаються джерелом за-
бруднення у водне середовище.

3. Навантаження на водний об’єкт, перенесення 
забруднювальних речовин з річковим стоком.

Основними показниками першого блоку було об-
рано основні чинники впливу джерел забруднення на 
екологічну безпеку водного об’єкта внаслідок госпо-
дарської діяльності на водозборах річок за характе-
ристикою умов скиду стічної води. До їхнього пере-
ліку увійшли такі: інтенсивність скиду стічних вод у 
поверхневі водні об’єкти; частка очищених стічних 
вод у загальному об’ємі; ступінь розбавлення стічних 
вод річковою водою; частка забруднення, що надхо-
дить від вторинних джерел; спосіб і частота скиду 
стічних вод; частота моніторингу об’єму скиду стіч-
них вод, частота, методи та місце відбору проб стіч-
ної води; контроль витрати стічної води.

Визначними критеріями, що використано для кла-
сифікації (ранжування) джерел забруднення водного 
середовища за ступенем їхнього впливу на якість 
води в басейні річки є концентрації забруднювальних 
речовин у зворотних водах, що скидаються точко-
вими джерелами забруднення до водних об’єктів на 
території Миколаївської області. Перелік забрудню-
вальних речовин, що нормуються й контролюються 
в усіх випадках скидання зворотних вод, встановлено 
з метою досягнення екологічних нормативів якості 
водних об’єктів, для створення екологічної безпеки 
життєдіяльності людини й водних екосистем. Згідно 
з Постановою Кабінету Міністрів України від 11 ве-
ресня 1996 № 1100 до таких забруднювальних речо-
вин належать: біологічне споживання кисню (БПК5), 
хімічне споживання кисню (ХСК), загальний вміст 
завислих речовин, мінералізація води, сульфати, хло-
риди, амонійний азот, нітратний азот, нітритний азот, 
фосфати, нафтопродукти, водневий показник pH. 
Крім того, додатково, було враховано концентрації 
таких забруднювальних речовин, як стійкі органічні 

забруднювальні речовини, залізо, мідь, цинк, нікель, 
хром, кадмій, ртуть.

Основними показниками, які використовуються 
для класифікації (ранжування) джерел забруднення 
водного середовища за ступенем їхнього навантажен-
ня на басейн річки, що тлумачиться як частка забруд-
нювальних речовин, скинутих джерелом забруднення 
у відсотках від загальної їх кількості, що надходять 
до басейну річки й переносяться річковим потоком, 
було вжито концентрації тих самих елементів, які за-
стосовувались у блоці «Характеристика стічних вод, 
що скидаються джерелом забруднення у водне серед-
овище».

Загальну оцінку ступеня екологічної небезпеки 
точкових джерел забруднення на водні об’єкти Ми-
колаївської області здійснено з урахуванням середніх 
значень коефіцієнтів впливу за трьома блоками показ-
ників за загальним коефіцієнтом шкідливого впливу 
джерела забруднення на водні об’єкти Рсер, що визна-
чався за формулою:

,
3

r c m
P

де rсер — середнє значення коефіцієнта впливу дже-
рела забруднення за показниками умов скиду стічних 
вод й моніторингу; ссер — середнє значення коефі-
цієнта впливу джерела забруднення за показниками 
характеристики стічних вод, що скидаються джере-
лом забруднення у водне середовище; mсер — середнє  
значення коефіцієнта навантаження джерела забруд-
нення на водний об’єкт.

Вихідними кількісними даними про наявні обсяги 
скиду забруднювальних речовин та їхньої концентра-
ції у зворотних водах, які використовувалися під час 
проведення досліджень, була база даних державної 
статистичної звітності за формою «2 тп – водгосп».

Результати дослідження. На першому етапі 
сформовано перелік основних джерел забруднення 
водного середовища на території Миколаївської об-
ласті — підприємств житлово-комунального госпо-
дарства. За результатами розрахунку сумарного зна-
чення ефективної маси скинутих забруднювальних 
речовин для джерела забруднення проведено їхнє 
ранжування (рис. 1) й встановлено, що найбільше хі-
мічне навантаження на водні об’єкти Миколаївської 
області спричиняють зворотні води, що надходять до 
Бузького лиману від очисних споруд МКП «Микола-
ївводоканал» (с. Галицинове), а також від ТОВ «Біо-
логічні очисні споруди» (м. Вознесенськ), що скидає 
зворотні води в Південний Буг і КП «Міськводока-
нал» (м. Баштанка) — у р. Інгул.

Результати оцінки впливу точкових джерел за-
бруднення на водні об’єкти на території Миколаїв-
ської області та їхнє ранжування за характеристикою 
умов скиду стічних вод представлено на рис. 2. 
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Рис. 2. Ранжування джерел забруднення − підприємств житлово-комунального господарства Миколаївської області —  
за характеристикою умов скиду стічних вод:
1 — МКП «Миколаївводоканал», с. Галицинове; 2 — КП «Первомайський міський водоканал», м. Первомайськ; 3 — ЦВКГ 
і ТМ ВП «Южноукраїнська АЕС», м. Южноукраїнськ; 4 — КП «Міськводоканал», м. Баштанка; 5 — МКП «Миколаївводо-
канал», м. Миколаїв; 6 — ТОВ «Ольшанський міськводоканал», смт Ольшанське; 7 — ТОВ «Біологічні очисні споруди», 
м. Вознесенськ; 8 — КП «Прибузьке»,  м. Нова Одеса; 9 — КП «Новобузький водоканал», м. Новий Буг; 10 — Новобузька 
ділянка групового водопроводу, м. Новий Буг

Рис. 1. Ранжування джерел забруднення — підприємств житлово-комунального господарства Миколаївської області —  
за сумарним значенням ефективної маси забруднювальних речовин:
1 — МКП «Миколаївводоканал», с. Галицинове; 2 — ТОВ «Біологічні очисні споруди», м. Вознесенськ; 3 — КП «Міськво-
доканал», м. Баштанка; 4 — МКП «Миколаївводоканал», м. Миколаїв; 5 — ТОВ «Ольшанський міськводоканал», смт Оль-
шанське; 6 — ЦВКГ і ТМ ВП «Южноукраїнська АЕС», м. Южноукраїнськ; 7 — КП «Прибузьке», м. Нова Одеса; 8 — КП 
«Первомайський міський водоканал», м. Первомайськ; 9 — КП «Новобузький водоканал», м. Новий Буг; 10 — Новобузька 
ділянка групового водопроводу, м. Новий Буг
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Під час проведення оцінки впливу точкових дже-
рел забруднення − підприємств житлово-комунального 
господарства Миколаївської області — на екологічну 
безпеку водного об’єкта внаслідок господарської ді-
яльності на водозборах річок за характеристикою 
умов скиду стічних вод встановлено, що найвищі по-
казники характерні для МКП «Миколаївводоканал», 
с. Галицинове, яке є головним забруднювачем водних 
ресурсів області (89% від загальної кількості скиду 
якого складають забруднені стічні води), де умови ви-
пуску стічних вод є незадовільними та не відповіда-
ють чинним вимогам, а саме: 

– середньодобовий об’єм стічних вод найбільший 
на території Миколаївської області;

– недостатнє очищення стічних вод через не-
справність очисних споруд; 

– низький коефіцієнт розбавлення стічних вод 
у місці їхнього випуску, що призводить до підвище-
них концентрацій забруднювальних речовин у водно-
му об’єкті.

Високий ваговий коефіцієнт за умовами скиду ма-
ють КП «Первомайський міський водоканал», м. Пер-
вомайськ, і ЦВКГ, ТМ ВП «Южноукраїнська АЕС», 
м. Южноукраїнськ, через недостатнє очищення стіч-
них вод, несправність очисних споруд і низький кое-
фіцієнт розбавлення стічних вод у місці їх випуску, 
що спричиняє збільшення концентрацій забрудню-
вальних речовин у водному об’єкті. 

Аварійний стан глибоководного випуску стоків 
після очищення зумовив потрапляння ТОВ «Оль-
шанський міськводоканал» до десятки основних 
підприємств-забруднювачів за умовами скиду.

Ранжування джерел забруднення − підприємств 
житлово-комунального господарства Миколаївської 
області за характеристикою складу стічних вод зо-
бражено на рис. 3.

За характеристикою складу стічних вод, де дослі-
джувався вміст хімічних речовин у стічній воді, най-
гірші показники мають:

– МКП «Миколаївводоканал», с. Галицинове, 
де усереднені за рік концентрації забруднювальних 
речовин на скиді до Бузького лиману перевищують  
нормативи якості (для водойм рибогосподарського 
призначення) більше ніж за 10 інгредієнтами, серед 
яких найбільші значення мають амонійний азот —  
51 раз, нітрити — 42 рази, нітрати — 32 рази,  
БСК5 — 80 разів, ХСК — 40 разів, завислі речовини — 
21 раз, залізо загальне — 7 разів, цинк — 4 рази;

– КП «Міськводоканал» (м. Баштанка), де усеред-
нені за рік концентрації забруднювальних речовин 
на скиді в р. Інгул перевищують ГДК за хлоридами 
в 2,7 рази, завислими речовинами — в 3 рази, амонійним 
азотом — 274 рази, нітритами — 3,2 рази, нітратами — 
53 рази, сухим залишком — 3,6 рази, залізом загаль-
ним — 25,5 разів, БСК5 — 100 разів, фосфатами  — 
4,5 рази, сульфатами — 4,4 рази, завислим речови-
нам — 3,2 рази;

– ТОВ «Біологічні очисні споруди», м. Возне-
сенськ, де усереднені за рік концентрації забрудню-
вальних речовин на скиді в р. Південний Буг переви-
щують ГДК за фосфатами у 1,4 раза, залізом загаль-
ним — 5 разів, БСК5 — 4,4 рази, ХСК — 6 разів, за-
вислими речовинами — 1,8 раза, сухим залишком — 
1,9 раза, амонійним азотом — 4,9 раза, нітритами — 

Рис. 3. Ранжування джерел забруднення − підприємств житлово-комунального господарства Миколаївської області за  
характеристикою складу стічних вод:
1 — МКП «Миколаївводоканал», с. Галицинове; 2 — КП «Міськводоканал», м. Баштанка; 3 — ТОВ «Біологічні очисні 
споруди», м. Вознесенськ; 4 — ТОВ «Ольшанський міськводоканал», смт Ольшанське; 5 — КП «Прибузьке»,  м. Нова 
Одеса; 6 — КП «Первомайський міський водоканал», м. Первомайськ; 7 — КП «Новобузький водоканал», м. Новий Буг; 
8 — Новобузька ділянка групового водопроводу, м. Новий Буг; 9 — МКП «Миколаївводоканал», м. Миколаїв; 10 — ЦВКГ 
і ТМ ВП «Южноукраїнська АЕС», м. Южноукраїнськ
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41 раз, нітратами — 45 разів, сульфатами — 5 разів, 
хлоридами — 1,5 раза, нафтопродуктами — 1,4 раза;

– ТОВ «Ольшанський міськводоканал» (смт Оль-
шанське), де фіксуються значні перевищення ГДК за-
бруднювальних речовин на скиді в річку Південний 
Буг, які складають 1,4 раза за хлоридами, 2,5 рази — 
сухим залишком, 3,6 рази — ХСК, 4,2 рази — сульфа-
тами, 56 разів — натратами та 22,5 разів — нітрита-
ми, 29 разів — амонієм сольовим, 8 разів — залізом 
загальним і нафтопродуктами.

Ранжування джерел забруднення — підприємств 
житлово-комунального господарства Миколаївської 
області — за показниками навантаження на водний 
об’єкт і перенесення забруднювальних речовин із річ-
ковим стоком подано на рис. 4.

За результатами оцінки було встановлено и оха-
рактеризовано внесок кожного джерела скиду забруд-
нювальних речовин у формуванні навантаження на 
водний об’єкт щодо забруднення. Отже, найбільше 
навантаження в басейні річки Південний Буг на те-
риторії Миколаївської області справляють декілька 
підприємств житлово-комунального господарства: 
МКП «Миколаївводоканал», с. Галицинове, на Бузь-
кий лиман, КП «Міськводоканал», м. Баштанка, на 
р. Інгул, ТОВ «Біологічні очисні споруди», м. Возне-
сенськ, на р. Південний Буг, де рівень навантаження 
за забрудненням можна охарактеризувати як значний, 
а ваговий коефіцієнт впливу − найвищий. Трохи ниж-
чі значення вагового коефіцієнта навантаження на 
водні об’єкти на території Миколаївської області ма-
ють ТОВ «Ольшанський міськводоканал», смт. Оль-
шанське, та ЦВКГ і ТМ ВП «Южноукраїнська АЕС», 
м Южноукраїнськ, що здійснюють скид забрудню-
вальних речовин у р. Південний Буг і МКП «Мико-

лаївводоканал», м. Миколаїв, у р. Вітовка, що впа-
дає в Бузький лиман. Однак рівень навантаження на 
водні об’єкти щодо забруднення цими джерелами та-
кож можна охарактеризувати як значний. Рівень на-
вантаження на водні об’єкти за забрудненням можна 
визначити як помірний від КП «Новобузький водока-
нал», м. Новий Буг, і Новобузької ділянки групово-
го водопроводу, м. Новий Буг, що скидають зворотні 
води в річку Інгул, а також КП «Первомайський місь-
кий водоканал», м. Первомайськ, і КП «Прибузьке», 
м. Нова Одеса — у р. Південний Буг. 

Отже, найбільший рівень навантаження на водні 
об’єкти Миколаївської області в результаті скиду зво-
ротних вод точковими джерелами забруднення спо-
стерігається за такими показниками:

1) у басейні р. Південний Буг — мінералізація, що 
складає 64% від загальної кількості забруднювальних 
речовин, що надходять до водних об’єктів і поширю-
ються в ньому; хлориди (19%), сульфати (11%), нітра-
ти та ХСК по 1%;

2) у Бузькому лимані — мінералізація (65%), хло-
риди (15%), сульфати (9%), ХСК (5%), нітрати, БСК5, 
завислі речовини по 1%;

3) у басейні р. Інгул — мінералізація (61%), суль-
фати (19%), хлориди (12%), ХСК (2%), нітрати та за-
вислі речовини по 1%.

За значенням загального коефіцієнта шкідливо-
го впливу джерела забруднення на водні об’єкти Рсер 
було встановлено клас небезпеки джерел забруднення 
водного середовища (табл. 1).

Отже, за результатами дослідження з’ясовано, що 
за ступенем екологічної небезпеки водного середови-
ща з урахуванням впливу джерела забруднення за по-
казниками умов скиду стічних вод і моніторингу, ха-

Рис. 4. Ранжування джерел забруднення − підприємств житлово-комунального господарства Миколаївської області —  
за показниками навантаження на водний об’єкт з урахуванням складу стічних вод:
1 — МКП «Миколаївводоканал», с. Галицинове; 2 — КП «Міськводоканал», м. Баштанка; 3 — ТОВ «Біологічні очисні 
споруди», м. Вознесенськ; 4 — ТОВ «Ольшанський міськводоканал», смт Ольшанське; 5 — ЦВКГ і ТМ ВП «Южноукра-
їнська АЕС», м. Южноукраїнськ; 6 — МКП «Миколаївводоканал», м. Миколаїв; 7 — КП «Новобузький водоканал», м. Но-
вий Буг; 8 — Новобузька ділянка групового водопроводу, м. Новий Буг; 9 — КП «Первомайський міський водоканал», 
м. Первомайськ; 10 — КП «Прибузьке», м. Нова Одеса
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рактеристики стічних вод і навантаження на водний 
об’єкт на території Миколаївської області як надзви-
чайно небезпечні об’єкти кваліфікують МКП «Мико-
лаївводоканал» (с. Галицинове), що скидає зворотні 
води до Бузького лиману і є головним забруднювачем 
водних ресурсів області (89% від загальної кількості 
скиду якого складають забруднені стічні води), завдає 
величезного негативного впливу на стан Бузького ли-
ману й санітарно-епідемічні умови в м. Миколаєві. 
До основних причин незадовільної роботи очисних 
споруд підприємства належать: аварійний стан глибо-
ководного випуску стоків після очищення й недостат-
ня потужність очисних споруд на стадії вторинного 
відстоювання.

До високонебезпечних зараховують ТОВ «Біо-
логічні очисні споруди» (м. Вознесенськ) та ТОВ 
«Ольшанський міськводоканал» (смт Ольшанське), 
що скидають зворотні води в р. Південний Буг і КП 
«Міськводоканал» (м. Баштанка) — у р. Інгул. Негай-
ної реконструкції потребують очисні споруди станції 
біологічного очищення, які розташовані в смт. Оль-
шанське Миколаївського району. Стічні води потра-
пляють до р. Південний Буг недостатньо очищеними. 
Неефективно працюють каналізаційні очисні спо-
руди м. Баштанка, де усереднені за рік концентрації 
забруднювальних речовин на скиді в р. Інгул значно 
перевищують ГДС.

До помірно небезпечних об’єктів за ступенем 
екологічної небезпеки можна віднести КП «Перво-

майський міський водоканал» (м. Первомайськ), 
ЦВКГ і ТМ ВП «Южноукраїнська АЕС» (м. Южноу-
країнськ) і КП «Прибузьке» (м. Нова Одеса), що ски-
дають зворотні води в р. Південний Буг. Найбільшої 
уваги серед них вимагають очисні споруди каналіза-
ції м. Первомайськ, які морально й фізично застарі-
лі й мають необхідність реконструкції. Зношеність 
основних фондів очисних споруд каналізації складає 
90%. Через незадовільну роботу очисних споруд ка-
налізації КП «Первомайський міський водоканал» 
здійснює скид стоків до р. Південний Буг з переви-
щенням встановлених нормативів ГДС як недостат-
ньо очищені. Обсяг скиду недостатньо очищених сто-
ків становить 44,8% від загального скиду зворотних 
вод м. Первомайськ.

Крім цього, помірно небезпечними об’єктами за 
ступенем екологічної небезпеки на території Микола-
ївської області є підприємства житлово-комунального 
господарства, що складають зворотні води після очис-
них споруд водопроводу, призначених для очищення 
сирої води від домішок, забруднень і знезаражування 
перед її подачею споживачам. Такими вважаються КП 
«Новобузький водоканал» (м. Новий Буг) і Новобузька 
ділянка групового водопроводу (м. Новий Буг), що ски-
дають зворотні води в р. Інгул, а також МКП «Мико-
лаївводоканал» (м. Миколаїв), який здійснює скид зво-
ротних вод у р. Вітовка, що впадає в Бузький лиман.

Отже, результати ранжування комунальних під-
приємств і проведеного аналізу ступеня екологічної 

Таблиця 1. Оцінка ступеня екологічної небезпеки точкових джерел забруднення

Назва точкового джерела забруднення 
водного середовища (підприємства), 
водний об’єкт, до якого здійснюється 

скид стічної води

Загальний коефіцієнт 
шкідливого впливу 
джерела забруднення  
на водні об’єкти, Рсер

Клас небезпеки 
джерел забруднення 
водного середовища

Характеристика ступеня 
екологічної небезпеки

КП «Первомайський міський 
водоканал», м. Первомайськ, 
р. Південний Буг

2,4 ІІІ Помірно небезпечний

ЦВКГ і ТМ ВП «Южноукраїнська 
АЕС», м. Южноукраїнськ,  
р. Південний Буг

2,5 ІІІ Помірно небезпечний

ТОВ «Біологічні очисні споруди», 
м. Вознесенськ, р. Південний Буг

3,4 ІV Високонебезпечний

КП «Прибузьке», м. Нова Одеса, 
р. Південний Буг

2,4 ІІІ Помірно небезпечний

ТОВ «Ольшанський міськводоканал», 
смт Ольшанське, р. Південний Буг

3,2 ІV Високонебезпечний

КП «Новобузький водоканал»,  
м. Новий Буг, р. Інгул

2,4 ІІІ Помірно небезпечний

Новобузька ділянка групового 
водопроводу, м. Новий Буг, р. Інгул

2,3 ІІІ Помірно небезпечний

ТОВ «Біологічні очисні споруди», 
м. Вознесенськ, р. Південний Буг

3,8 ІV Високонебезпечний

МКП «Миколаївводоканал»,  
м. Миколаїв, р. Вітовка

2,6 ІІІ Помірно небезпечний

МКП «Миколаївводоканал»,  
с. Галицинове, Бузький лиман

4 V Надзвичайно небезпечний
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небезпеки точкових джерел забруднення показали 
можливості використання нового методичного підхо-
ду для комплексної оцінки впливу берегових джерел 
скиду стічних вод на стан водного середовища.

ВИСНОВКИ. 1. Запропоновано методологічний 
підхід до оцінки впливу берегових джерел скиду зво-
ротних вод на стан водних об’єктів і басейну р. Пів-
денний Буг на території Миколаївської області з ура-
хуванням характеристик, умов скиду й складу стіч-
них вод, ступеня їхнього очищення й навантаження 
на водний об’єкт.

2. Проведено ранжування джерел забруднення — 
підприємств житлово-комунального господарства 
Миколаївської області — за сумарним значенням 
ефективної маси забруднювальних речовин, умовами 
скиду стічних вод, характеристикою складу стічних 
вод, показниками навантаження на водний об’єкт.

3. Встановлено клас небезпеки джерел забруд-
нення водного середовища й загальну оцінку ступеня 

екологічної небезпеки точкових джерел забруднення 
за значенням загального коефіцієнта шкідливого 
впливу джерела забруднення на водні об’єкти.

4. З’ясовано, що за ступенем екологічної небез-
пеки джерел забруднення водного середовища на 
території Миколаївської області до надзвичайно не-
безпечних об’єктів належить МКП «Миколаївводо-
канал» (с. Галицинове), що здійснює скид зворотних 
вод до Бузького лиману і є головним забруднювачем 
водних ресурсів області й справляє величезний нега-
тивний вплив на стан Бузького лиману й санітарно-
епідемічну обстановку в м. Миколаєві. Визначено 
й проаналізовано основні причини незадовільної ро-
боти очисних споруд підприємства. Високонебезпеч-
ними є ТОВ «Біологічні очисні споруди» (м. Возне-
сенськ) і ТОВ «Ольшанський міськводоканал» (смт 
Ольшанське), що скидають зворотні води в р. Пів-
денний Буг і КП «Міськводоканал» (м. Баштанка) —  
р. Інгул.
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